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ILV/APG
Ref.: 2020/2670

ANUNCI

Mitjançant resolució d’alcaldia de 5 d’agost de 2021, registrada en el llibre de 
resolucions amb número 2021/1426, es va aprovar la llista provisional d’admesos i 
exclosos de la convocatòria per proveir, amb caràcter interí i per concurs oposició 
lliure, la plaça de tresorer/a municipal i la constitució d’una borsa de treball. La part 
dispositiva d’aquesta resolució és la que es transcriu tot seguit:

Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria 
del procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, de la plaça de tresorer/a de 
l’ajuntament de La Roca del Vallès i la constitució d’una borsa de treball,  la qual 
queda de la següent manera:

 ADMESOS
 NIF RE

1 4417****X 7141

1 7761****G 7147
2 2163****F 7203

ASPIRANTS EXCLOSOS
 per la manca dels documents següents: 

 

NIF RE Instància 
model Còpia DNI Titulació 

exigida CV
Comprovant 
pagament 

taxes 

1 4680****Z 6858 
6859   X  

2 4372****N 7483  X
(sense 
signar)

   

3 3883****P 7469

X
(sense 
signar)

 

X
(manca 
certificat 
conforme 

no es 
percep 

cap 
prestació)
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Segon.- Concedir un termini de 10 dies naturals, comptadors a partir del dia següent 
de la publicació d’aquesta resolució, per formular reclamacions o esmenar els defectes 
que hagin motivat la seva exclusió, en cas que no es presentin o siguin desestimades 
el candidat/a quedarà exclòs. 

Tercer.  Exposar aquesta resolució en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament (e-
Tauler), en en el web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart. Considerar que en cas que no es presentin al·legacions en el termini indicat, la 
llista esdevindrà definitiva. 
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